Zasedání ZO dne 5.2.2016 č. 1/2016
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Dvořák M., Vítek J., Šafářová P., Plíhal J.,
Doskočil Z.
Vítková Š.- administrativní pracovnice
Omluveni: Harapátová M.,
Ověřovatelé zápisu: Šafářová P., Dvořák M.
Program:
1. RO č.4/2015
2. Nabídka právních služeb pro obec
3. MÚ Ústí nad Orlicí
4. MÚ Žamberk
5. Odpady, žádost o zproštění poplatku za 2016:
6. Žádosti o odprodej části pozemku č.605/1
7. KÚ Pardubice
8. MŠ Hejnice
9. Rekonstrukce místní komunikace na p. p.č. 3398 v k.ú. Hejnice u Žamberka
10. Orlicko
11. Různé
- schváleno všemi přítomnými hlasy.
Usnesení:
1. RO č.4: v roce 2015
- úprava rozpočtu dle skutečnosti, viz přílohy
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Nabídka právních služeb pro obec:
- podepsání Smlouvy o poskytování právních služeb městem Letohrad obci Hejnice, právní
služby budou poskytovány od 1.2.2016
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. MÚ Ústí nad Orlicí:
- Oznámení zahájení řízení o změně č.3 ÚP Sopotnice
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. MÚ Žamberk:
- Stavební úřad- Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením
pro stavbu „rodinný dům“, žadatel Vl. Vítek, Hejnice 27
- Sdělení o odstranění stavby „stodola“ u čp.38, manželé Hubnerovi, Žamberk
- odbor živ. prostředí a zemědělství- Rozhodnutí o povolení maximálního odběru podzemní
vody z vrtu HE-1 na parcele č. 3329 v k.ú. Hejnice, roční povolený odběr 70 000 m3

- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Odpady, žádost o zproštění poplatku za 2016:
- žádosti o zproštění poplatku na odpady pro syna M. Jirotku, Hejnice 25, který se v obci
dlouhodobě nezdržuje, žadatel L. Jirotková, Hejnice 25, žádosti se vyhovuje
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Žádosti o odprodej části pozemku č.605/1:
- žadatelé Z. a Z. Svobodovi, Hejnice 68 z důvodu zajištění přístupu na vlastní parcelu, žádost
odložena, se žadateli proběhne jednání o jiném řešení o přístupu na vlastní parcelu

- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. KÚ Pardubice:
- prosba o pomoc při zajišťování přísedících pro pardubickou pobočku Krajského soudu
v HK, pokud bude zájemce z naší obce, bude doporučen, naše obec má již přísedícího u
Okresního soudu v ÚO
- odbor životního prostředí a zemědělství- Určení termínu sčítání zvěře, stanoveno na
20.2.2016
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. MŠ Hejnice:
- prezentace od fi ELTRIK na možnou úsporu vytápění el. energií objekt MŠ, z naší strany
budou provedeny konzultace na místech, kde je již zařízení je namontováno a podle
jednotlivých zjištění a doporučení se rozhodne o dalším postupu.
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Rekonstrukce místní komunikace na p. p.č. 3398 v k.ú. Hejnice u Žamberka:
- podána žádost o dotaci dle projektové dokumentace
- bez výhrad, ZO schvaluje všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Orlicko:
- informace ze Správní rady č.5 ze dne 24.11.2015 a VH ze dne 17.12.2015
- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Různé:
- Realizace polních cest v k.ú.Hejnice u Žamberka- práce budou zahájeny od 10.2.2016
- Tříkrálová sbírka 2016- ukončena, vybralo se 9 430,-Kč
- Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“- žádosti
se nevyhovuje
- Dětský karneval- pořádán dne 20.2, obec přispěje na akci částkou ve výši 3 000,-Kč
- Volně pobíhající psy v obci- upozornit majitele psů o zjednání nápravy
- Obecní les- proběhlo vyčištění lesa, bylo vytěženo 50 m3 palivového dřeva z polomů, dále
bude probíhat vyčištění od klestí

- ZO bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 10.2.2016

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

10.2.2016
26.2.2016

starosta: Harapát L.

ověřil: Šafářová P., Dvořák M.

